
KANCELARIA PARAFIALNA 
Czynna w budynku probostwa (wejście  

od strony drogi) w każdą środę  
po Mszy Świętej porannej: 11:00-12:00 oraz  
po Mszy Świętej wieczornej: 19:45-20:30. 

 
 

GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120; 

Grzegorz 07725042142;  

Marek 07789323681;MS Nowy Rejs – niedziela 14,00; 
Kontakt: Daniel 07454005339, Marcin 07448581999 

 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakty: Milena 07830237369,  
Olga   07707830681 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 
 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Eucharystia 

ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-21:30 Słowo Boże, 
świadectwa, modlitwa. 

 

ADORACJA 24h 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu 

z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i 
ciszy nocy , z dala od  codziennego hałasu. 

 

SPRAWY  AKTUALNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE W CZASIE COVID19 
 

 wykonujemy polecenia wolontariusza 
 przygotowujemy wejściówkę na telefonie lub na wydruku do 

pokazania 
 przy wejściu dezynfekujemy ręce 
 zajmujemy miejsce w kościele wskazane przez wolontariusza 
 zachowujemy dystans społeczny (min. 1 metr) 
 nie przekazujemy znaku pokoju 
 nie ustawiamy się do procesji do komunii św. komunia św 

będzie udzielona n miejscu.  
 z polecenia naszego biskupa komunię świętą przyjmujemy tylko 

na rękę 
 wychodzimy z kościoła w kolejności wskazanej przez 

wolontariusza 
 ofiary składamy do koszyków przy wyjściu z kościoła 

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

 

On jest Tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność,  
z ciemności do światła, ze śmierci do życia, spod 
władzy tyrana do wiecznego królestwa i uczynił nas 
nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. 
On jest Paschą naszego zbawienia.  

(fragm. Homilii paschalnej Melitona z Sardes) 
 

Drodzy Parafianie! 
 

Pan jest z nami jako zwycięski Baranek: wyprowadza nas na 
wolność, rozprasza wszystkie ciemności i lęki, zadaje śmierć naszej 
śmierci. Życzymy Wam radości z przeżycia tego wydarzenia  
w Waszym życiu! 
 

 ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
W Wielkanoc Msze Św. o godz. 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.   
Z racji na późne zakończenie Wigilii Paschalnej,  
nie będzie Mszy Św. o godz. 08.00. W poniedziałek 
wielkanocny, Msze Święte o godz. 08.00, 10.00, 12.00, 
16.00. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 18.00. 
Przypominamy o konieczności rezerwacji miejsc w kościele 
i miejsc na samochód na parkingu (osoby nie posiadające 
rezerwacji, prosimy parkować na ulicach wokół kościoła) 
 

 WTOREK I ŚRODA PO ŚWIĘTACH 
W najbliższe dni, wtorek i środa po świętach nie będzie 
Eucharystii. O godz. 18.00 adoracja a o godz. 19.00 zostanie 
poprowadzona przez dk. Marka nabożeństwo: Liturgia 
Słowa z przyjęciem  Komunii Świętej. 
 
 ODPUST PARAFIALNY 

W Święto Bożego Miłosierdzia nasza Parafia będzie 
przeżywać odpust. Będziemy gościć w naszej Parafii. 
Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Stefana 
Wylężka. W tym dniu dziękujemy Bogu za dar naszej 
świątyni. Otoczymy wszystkich budowniczych i darczyńców 
naszą modlitwą i wdzięcznością.  
 

 POŚWIĘCENIE NOWYCH KONFESJONAŁÓW 
W odpust parafialny pragniemy poświęcić nowe 
konfesjonały.  Obrzędu tego dokona ks. Rektor Stefan 
Wylężek. Szukamy sponsorów, którzy chcieliby przekazać 
większą kwotę jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski 
w Spowiedzi Św. Dla wielu Sakrament Spowiedzi uratował 
życie, rodzinę, małżeństwo, powołanie Łączny koszt 
budowy: £6000. Dotychczas zebraliśmy datki (£2800): 

• £200 – od czterech osób (razem £800) 
• £1000 – datek od jednego małżeństwa 
• £1000 – datek od księży (ks. Łukasza i ks. Leszka) 

 

 NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy w naszej Parafii Nowennę 
przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do modlitwy. 
 

KATECHEZY WIELKANOCNE 
 

Gorąco zapraszamy wszystkich na katechezy 
wielkanocne w naszej Parafii. Zaproszenie kierujemy do 
wszystkich, którzy: 
 szukają pogłębienia wiary 
 wracają do Boga po wielu latach 
 wracają do wspólnoty po miesiącach izolowania  

z powodu pandemii 
 są zmęczeni swoją sytuacją życiową 
 stawiają Bogu wiele pytań 
 

Cykl katechez trwa 7 tygodni we wtorki i czwartki o 20.00. 
Pierwsza katecheza 13 kwietnia o godz. 20.00 

 

 PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy z serca wszystkim, dzięki którym tegoroczne 
święta mogły mieć doniosły charakter: ks. Łukaszowi za 
kstechezę podczas Ciemnych Jutrzni i Liturgii Wielkiego 
Czwartku oraz Piątku, służbie ołtarza: dk. Markowi  
i lektorm, scholii pod przewodnictwem Oli, Joli, Reni, 
Iwonie, i Kasi za kwiaty, Agnieszce za czyszczenie naczyń 
liturgicznych i organizację zakrystii, Monice i wszystkim 
wolontariuszom za ich czas i poświęcenie, Ewie i Johnowi 
za pielęgnację obejścia wokół kościoła, wszystkim 
sprzątającym kościół przed świętami. Wszystkim za 
obecność! 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą 
parafię. Ofiary można wpłacać na dwa sposoby: 
• przez system PayPal - link do płatności jest dostępny 

na stronie internetowej naszej parafii 
• na konto bankowe parafii (Payee name: PCM Slough, Sort 

code 30-94-57, Account number: 00623284), wpisując w polu 
Reference: donation lub Gift Aid donation 


